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געשריבן  ווערן  שורות  די  בעת   – ברוקלין. 
קומען פאר מאסיווע הכנות, צום בעפארשטייענדן 
היסטארישן כינוס כללי פון "נטרונא", וואס וועט 
קומענדיגן  ישראל,  אלפי  בהשתתפות  פארקומען 
די  אין  הבעל"ט,  חנוכה  ערב  מקץ,  ּפר'  מאנטאג 

זאלן פון קאנטינענטאל אין וויליאמסבורג.

הרבנים  גדולי  די  וועלן  כללי  כינוס  ביים 
שליט"א אויפטרעטן מיט דרשות התחזקות, איבער 
דעת  דעם  איבער'חזר'ן  צו  ודיעות,  אמונות  עניני 
פון  געווען  מקבל  האבן  מיר  וואס  הצרופה,  תורה 
איתן אדונינו מרן רביה"ק זי"ע, נישט צו נעמען א 

גאולה פאר די צייט.

אין דער זעלבער צייט וועלן אויך אויפטרעטן 
עטליכע רעדנער, צענטראלע ּפערזענליכקייטן פון 
פרעמדע קרייזן, וועלכע זענען נתקרב געווארן צום 

אמת, דורך די לאנגיעריגע הסברה פון "נטרונא".

דער כינוס וועט אויך זיין געווידמעט פאר א 
טויזנטער  איינגלידערן  צו  קאמּפיין,  מעמבערשיּפ 
איין  אונטער  לדיעה,  אחים  ישראל,  אמוני  שלומי 
דאך ארגאניזאציע, זיך צו האלטן טריי צום ריינעם 

דעת תורה בעניני אמונות ודיעות.

 דער ווייטגרייכנדער כח
פון "נטרונא"

ציל  דעם  ווייסן  אלע  וואס  דעם  טראץ 
אונז,  צווישן  ווייניג  אבער  ווייסן  "נטרונא",  פון 
אין  וואס  כאטש   – גרייכט.  כח  איר  ווייט  ווי 
ארגאניזאציע  די  האט  גרינדונג,  איר  פון  אנהויב 
פארנעמט  עס  אז  מינדערוויכטיג,  אויסגעזעהן 

די  דורכאויס  עס  איז  ארט,  באדייטנד  קיין  נישט 
אּפאראט,  מעכטיגע  א  אלס  אויסגעוואקסן  יארן 
איין  פון  בלויז  נישט  אּפ  קלינגט  נאמען  איר  וואס 
עק אמעריקע צו די אנדערע, נאר אויך ביז איבער 

ווייטע ימ'ן און מדינות.

די קלארע שטעלונג איז געהערט געווארן סיי 
ביי די גוים, און סיי להבדיל ביי די אידן – וואס ביי 
די אידישע אידן איז דער מעסעדזש, ּפראצענטועל, 

אנגעקומען פיל שטארקער און ברייטער.

נאטיצן פון

 מאסיווע הכנות צום היסטארישן כינוס כללי פון "נטרונא"
וועט פארקומען ב' מקץ הבעל"ט בהשתתפות אלפי ישראל

העכסט אינטרעסאנטע רעדעס פון פרעמדע פערזענליכקייטן  גדולי הרבנים שליט"א וועלן אויפטרעטן מיט דרשות התחזקות • 
מעמבערשיפ קאמפיין צו איינגלידערן שלומי אמוני ישראל אין פאראייניגטער כח וואס זענען נתקרב געווארן צום אמת • 

כינוס הכללי און מעמבערשיּפ קאמּפיין
א  אּפ  זיך  צייכנט  טעג  איצטיגע  די  אין 
געגרינדעט  איז  "נטרונא"  זינט  יאר,   7 פון  תקופה 
אנאליז.  א שטיקל  וואס פאדערט  צייט  א  געווארן, 
פון  אויפטוען  די  איבערזיכטעט  האבן  עסקנים  די 
וויזיע  ברייטע  איר  און  עבר,  אין  ארגאניזאציע  די 
אויפן צוקונפט, און עס האט זיך ארויסגעשטעלט א 
וויכטיגקייט, צו פאררופן א צענטראלער כינוס, וואס 
זאל דינען אלס א מעמד התחזקות פאר "נטרונא", 
לדיעה. אחים  ישראל,  אמוני  שלומי  פאר  און 

דברים  ד'  די  צווישן  אויס  רעכנט  גמרא  די 
וויסן  צו  אז  זיין,  קען  תורה.  אויך  חיזוק,  הצריכין 
חיזוק.  אויך  זיך  פאדערט  תורה,  דעת  ריינעם  דעם 
מיר  ווי  זאך.  פארשטענדליכע  א  איז  עס  און 
מער  וואס  ּפרובירט  גאס  ציוניסטישע  די  אז  זעען 
אין  איינפלוס,  מער  קריגן  און  אריינצודרינגען, 
אידישע הייזער, מיטן ציל צו אונטערמינעווען און 
נאטורליך,  ווי  ציונות.  קעגן  מלחמה  די  אּפשוואכן 
זיך צוזאמצונעמען  וויכטיג,  איז אזא צייט שטארק 
און מחזק זיין מיט א פאראייניגטן כח, דורך חזר'ן 

געלערנט  האבן  מיר  וואס  תורה,  דעת  ריינעם  דעם 
און מקבל געווען פון אלע פריערדיגע צדיקים.

אבער אויסער דעם קוואל פון חיזוק וואס מיר 
אויסן  דערמיט  "נטרונא"  איז  געניסן,  וועלן  אלע 
נאך א וויכטיגע נקודה, דאס איז דער מעמבערשיּפ 

קאמּפיין.

דער דאזיגער קאמּפיין קומט אין ליכט פון די 
ווערטער וואס עס האט בשעתו געזאגט מרן רביה"ק 
אט  יאר תשי"ח,  אין  אסיפה,  גרעסערע  א  ביי  זי"ע 

ווי פאלגנד:

ארגאניזאציע  איזו  לייסד  ונכון  ראוי 
הדת,  משמר  על  לעמוד  יראים,  אנשים  של 
להתחזק עצמנו ולמחות, ולא להניח ולשקוט 
לדעתי  ומלואה...  עולם  להרעיש  אם  כי 
מבנ"י  אנשים  אלף  אפילו  לקבץ  אפשר 
הכשרים שירצו להשתייך למסגרת זו וזה יהי' 

כח גדול בעז"ה... עכ"ל.

הק'  ומהנשמע בתוך מפעלינו  "נטרונא" מהנעשה  ואוהדי  פנימי לחברי   • לפ"ק  ג' חודש כסלו תשס"ח  גליון 

נטרונא
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)פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט(

האספו לכינוס הכללי ב' מקץ הבעל"ט!

)פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט(
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די פארשלא'פענע אידן פון די גרויסע וועלט 
די  דורך  איינדרימלען,  געלאזט  זיך  האבן  וואס   –
וואס  ּפראּפאגאנדע,  ציוניסטישע  אלוועלטליכע 
מוחות  אלעמענס  פארטושט  און  פאר'שיכור'ט 

הערנדיג  אויפגעוועקט,  זיך  מיטאמאל  האבן   –
פארשטענדליכע  און  קלארע  א  געזאנג,  נייעם  א 
וואס "נטרונא" האט פארגעשטעלט  אנטּפלעקונג, 

פון מקורות, אז ציונות איז קעגן די תורה.

האבן  קרייזן,  פרעמדע  די  אין  אידן  די 
אויסצוגן  זעהן,  און  הערן  אנגעהויבן  מיטאמאל 
האבן  וועלכע  וצדיקים,  גדולים  פריערדיגע  פון 
זיך אפען ארויסגעשטעלט קעגן ציונות, ווי עס איז 
ווערט  עס  ווי  אדער  ספרים,  זייערע  אין  געדרוקט 
אנגעהויבן  האבן  זיי  נאמען.  זייער  אין  געברענגט 
הערן און דערהערן, דעם קלארן און ריינעם אמת, 
אז  צווייפלען:  קיין  געלאזט  גארנישט  האט  וואס 
צייט,  די  פאר  גאולה  קיין  נעמען  נישט  טאר  מען 
און אויב יא, איז מען עובר אויף די שלש שבועות, 

און מען וועט סוף סוף נישט מצליח זיין, אא"וו.

עס האבן זיך אפילו געטראפן א גרויסע צאל 
געעפנט  האבן  וועלכע  מקומות,  ווייטע  פון  אידן 

די  געהערט  האבן  זיי  "נטרונא",  מיט  דיאלאג  א 
האבן  און  "נטרונא",  פון  שטעלונג  גרונטליכע 
אידעאלאגיע,  איר  אויף  קשיות  פרעגן  אנגעהויבן 
גאנץ  אמאל  און  אומוויסנהייט,  פון  אמאל 
היקף  דעם  פארשטיין  ווילנדיג  פארשטענדליכע, 

פונעם ענין.

בטוב  געענטפערט  אלעמען  האט  "נטרונא" 
תשובות,  קאנקרעטע  און  זאכליכע  ודעת,  טעם 
וואס האט שטארק אויסגענומען ביי די אנפרעגער, 
שאפנדיג ביי זיי א קלארקייט אין די ריינע דעת תורה.

פון  רייען  די  פארמערט  זיך  האבן  אזוי  אט 
קרייזן,  אייגענע  פון  דוקא  נישט  לדיעה,  אחים 
ווייטע  פון  אפילו  מקומות,  אנדערע  פון  נאר 
זיך אלע  סטעיטס איבער אמעריקע, וועלכע האבן 
וויסן  צו  אמת,  פונעם  זיסקייט  די  צו  צוגעכאּפט 
אנדערע  שום  קיין  פאר  אמת,  דעם  פארשטיין  און 

אורזאך, נאר בלויז ווייל עס איז אמת.

 מאסיווע הכנות צום היסטארישן כינוס כללי פון "נטרונא"
וועט פארקומען ב' מקץ הבעל"ט בהשתתפות אלפי ישראל

כינוס הכללי און 
מעמבערשיּפ 

קאמּפיין
עס  אז  קלאר,  דא  זי"ע  רבי  דער  זאגט  אלזא, 
זאל  וואס  ארגאניזאציע,  אן  גרינדן  צו  וויכטיג  איז 
פאראייניגן די ערליכע אידן, צו שטיין על המשמר, 
זיין קעגן די ציונים. און דער רבי דרוקט  און מוחה 
זיך אויס, אז אפילו עס זאל זיין טויזנט ערליכע אידן, 
וואס וועלן זיך אנשליסן אין די דאזיגע מסגרת, וועט 

עס אויך זיין א גרויסער כח בעזהשי"ת.

ּפראקלאמירן  "נטרונא"  טוט  דערפאר 
אמוני  שלומי  אלע  אז  קאמּפיין,  מאסיווע  א 
פאראייניגטע  די  אין  אנשליסן  זיך  זאלן  ישראל 
מעמבער  א  ווערן  דורך  "נטרונא",  ארגאניזאציע 
איינצאלן א מינימאלע  די קערּפערשאפט, מיטן  אין 
שטייער. – און אט אזוי מיט א פארשטארקערטן כח, 
די מחנה, מלחמה צו האלטן  פון  אין פראנט  שטיין 

קעגן די כחות פון די ציונים.

אט דער דאזיגער מעמבערשיּפ קאמּפיין וועט 
גרויסארטיגן  ביים  ווערן  ארויסגעברענגט  קלאר 
חנוכה  ערב  מקץ,  ּפר'  מאנטאג  קומענדיגן  כינוס, 
הבעל"ט, ווען טויזנטער שלומי אמוני ישראל וועלן 
דעת  ריינעם  מיטן  זיין  מחזק  זיך  צונויפקומען  זיך 

תורה.

ווי דערמאנט וועלן ביים דאזיגן כינוס געהערט 
הרבנים  גדולי  די  פון  התחזקות  דרשות  ווערן 
וואס  אש  גחלת  דעם  אויפפרישן  צו  כדי  שליט"א, 
מרן רביה"ק זי"ע האט אין אונז אריינגעפלאנצט. און 
אינטרעסאנטע  גאר  ווערן  געהערט  וועלן  אויך  אזוי 
אין  ּפערזענליכקייטן  צענטראלע  פון  אויפטריטן, 
זענען נתקרב געווארן צום  וועלכע  פרעמדע קרייזן, 

דרך האמת דורך "נטרונא".

ציבור,  ריזיגער  א  ערווארטעט  ווערט  אלזא, 
אווענט  די  אין  "נטרונא",  פון  כללי  כינוס  ביים 
שטונדן פון קומענדיגן מאנטאג ּפר' מקץ, ערב חנוכה 

הבעל"ט, אין קאנטינענטאל זאל אין וויליאמסבורג.

כולנו למעמד קידוש השם.

)פארזעצונג פון פריערדיגע זייט(

)פארזעצונג פון פריערדיגע זייט(
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קָאנפערענץ  ַאנַאּפָאליס  די   – יָארק  ניו 
צווישן  פַאררופן  הָאט  בוש  ּפרעזידענט  ווָאס   –
איזרַאעלישע  די  אויטָאריטעט,  ּפַאלעסטינער  די 
ּפַארטייען  מזרח  מיטל  ַאנדערע  און  רעגירונג, 
אויף  ָארט  וויכטיגן  ַא  טעג  די  אין  פַארנעמט   –
נייעס  בשייכות'דיגע  די  און  בלעטער,  נייעס  די 
ברענגט ליידער זייער ַא נעגַאטיוון אויסקוק אויפן 
זענען  ווָאס  די  זענען  זיי  ַאז  אידענטום  ערליכן 
קָאנצעסיעס  און  שלום  צו  קעגנער  שטערקסטע 

ישראל.  מצד מדינת 

ָאפט  ברענגן  בלעטער  נייעס  די 
רודערייען  און  טומעלענישן  די  וועגן  בַאריכטן 
מויל-מַאכערס,  חרדי'שע  פַארשידענע  פון 
פַארטרעטער און גרוּפעס, וועלכע דרייען איבער ַא 
ַארויסגעבן  ּפעטיציעס,  ָארגַאניזירן  דורך   – וועלט 
בריוון  דרָאאונג  שיקן  ּפרעסע,  די  צו  מעלדונגען 
רעגירונג,  איזרַאעלישע  די  דרוקן  הויז,  ווייסן  צום 
שלום  די  קעגן  גַאסן  די  אין  ּפרָאטעסטירן  און 
הוא אמינא  ַא  ָאּפגערעדט קעגן  און שוין  ּפלענער, 
די  איבערגעבן  עטווָאס  ָאדער  צוריקגעבן  פון 
צו  ירושלים  ַאלט-שטָאט  פון  פַארווַאלטערשַאפט 

הענט. ּפַאלעסטינער 

נישט ַאז ערליכע אידן הַאלטן ַאז דער שלום 
את  מתיר  אני  דעם  קעגן  ישועה  די  זיין  וועט 
ברענגט  דערקעגן  העצערייען  די  ָאבער  בשרכם, 
עכטע  די  ַאז  צייגנדיג  ונורא  איום  השם  חילול  ַא 
קעמפער,  השלימה  ישראל  ארץ  ציונ'יסטישע, 

לישזבן. תורה, רחמנא  די שומרי  זענען 

זייער  נָאר  כמעט  מען  הערט  בַאדויערן  צום 
פנים  דער  זיי  זענען  וועלט  די  אין  און  שטימע, 
פונעם ערליכן כלל ישראל. עס ווערט ָאנגענומען ַאז 
דָאס איז די מיינונג און קַאמף פון הכלל כולו, און 
לשער. אין  איז  שַאפט  עס  ווָאס  ישראל  שנאת  די 

צו  רעַאגירן  צו  שטענדיג  ַארבעט  נטרונא 
ב"ה  מ'זעט  און  עקסטרעמיסטן,  די  פון  שריט  די 

פון  ווייט  איז  ָאּפענטפער  דער  ָאבער  הצלחה, 
ָאּפהילכן  געדַארפט  ווָאלט  שטימע  אונזער  גענוג. 
קומט  עס  וואו  איבערָאל  סופו,  ועד  העולם  מסוף 
וועלכע  עקסטרעמיסטן  די  וועגן  שמועות  די  ָאן 
איינצושטעלן  ּפלַאן  וועלט  מערב  יעדן  קעגן  זענען 

מזרח. אינעם מיטל  ָארדענונג 

איבער  ביישּפילן,  עטליכע  זענען  פָאלגענד 
פרומע  גערופענע  ַאזוי  די  ווָאס  רודערייען  די 
ישראל,  כל  ובשם  התורה  בשם  ָאן  ווירטשַאפן 
בַאשיינּפערליך.  זענען  רעזולטַאטן  די  און  ר"ל, 
ווינקל  דיּפלָאמַאטישן  יעדן  אין  איבערָאל, 
צייטונג  ּפרָאמינענטע  פילע  און  מען,  ווייסט 
דער  ַאז  זיך,  ליינען  ַארטיקלען  און  קעּפלעך 
ווָאלט  ּפרעמיער, דער כופר בעיקר,  איזרַאעלישער 
מיט  ּפרָאבלעם  ַא  הָאט  ער  נָאר  נָאכגעגעבן,  שוין 
איום  שם  חילול  ַא  איז  דָאס  תורה.  שומרי  די 
גייט בשם התורה, און די תוצאות  זינט עס  ונורא, 

ישורנה? מי  ָאן,  ברענגט  דָאס  ווָאס  בגשמיות 

ברוקלין,  אין  ּפרָאטעסט  חרדי'שע  ַא 
געפירט פון רעליגיעזער פַארטרעטער פון 

די גרעסטע חרדי'שע געגנט 

ווערט  סוכות,  טוב  יום  נָאך  הַארט 
ַא  פָארגעקומען  איז  ּפרעסע,  די  אין  בַאריכטעט 
בַאוועגונג'ס  שעל'  'אף  די  אין  ברוקלין,  אין  רַאלי 
צוטיילן  פון  רעדע  די  קעגן  הויּפט-קווַארטיר, 
איזרַאלישע  מעגליכע  ַאנדערע  און  ירושלים, 
ַא  סָאמיט.  שלום  געּפלַאנטע  די  אין  קָאנצעסיעס 
די גרעסטע  פון  בַאַאמטער  חרדי'שער ערוויילטער 
ארץ  אויסער   – וועלט  די  אין  געגנט  חרדי'שע 
און  רעדע,  הויּפט  די  געהַאלטן  הָאט   – ישראל 
ווָאס  דער  ַאז  ּפרעסע  די  אין  געווָארן  ציטירט  איז 
ַא  בלויז  נישט  איז  קָאנצעסיעס  ַאזעלכע  ּפלַאנט 
די אידן אין  פַאר  "נָאר אויך  פַאר איזרַאעל,  סכנה 

גלות." 

הוק-ַאּפס  געהערט  אויך  דָארט  מ'הָאט 
לויט  ישראל.  ארץ  אין  פירער  מזרח'יסטישע  פון 
ָארגַאניזירט  רַאלי  די  איז  בַאריכטן  ּפרעסע  די 
וועלכע  פָארס,  טעסק  סּפעציעלע  ַא  דורך  געווָארן 
קעגן  קַאמּפיין  ַא  ָאנגעהויבן  דערמיט  הָאט 

די שטחים. צוריקקערן 

ּפָאליטיקַאנט  דעם  פון  בַאטייליגונג  די 
גיט  ציבור,  היימישן  דעם  פַארטרעט  וועלכער 
די  ָאּפ  שּפיגלט  דָאס  ַאז  איינדרוק  דעם  ליידער 
ציעט  און  דָאהי,  ציבור  היימישן  פונעם  מיינונג 
פון  שלייער  ַא  ציבור  היימישן  גַאנצן  אויפן  ַארויף 
פָארזעצונג  די  פַאר  זענען  וועלכע  עקסטרעמיסטן 
זיינע  נוצן  צו  קָאנפליקט.  מזרח  מיטל  פונעם 
פַאר  סכנה  שרעקליכע  ַא  איז  דָאס   – ווערטער 

גלות! אין  אידן 

קומען  ישראל  ארץ  אין  ַאז  ָאּפגערעדט  שוין 
ּפרָאטעסטן,  מַאסן  ַאזעלכע  רעגלמעסיג  פָאר 
נייעס  די  אין  געדעקט  שטַארק  ווערט  עס  און 
אידן",  "רעליגיעזע  ַאז  וועלט,  די  איבער  קוועלער 
דעמָאנסטרירן  ָארטָאדָאקסן"  "אולטרַא  ָאדער 

קעגן דעם שלום.

ָארָאטָאדָאקסישע קערּפערשַאפטן נעמען 
ַא פירנדע רָאלע קעגן שלום

ווָאס  ווערן  פַארדַאמט  דַארף  סּפעציעל 
ָארטָאדָאקסישע  ּפרָאמינענטע  נַאציָאנַאלע, 
מָאל  דָאס  נעמען  ַאמעריקע  אין  ָארגַאניזַאציעס 
ווי  מער  ּפלענער,  שלום  די  קען  שטעלונג  ַא 

געווענליך.

און  ָארגַאניזַאציע,  כשרות  גרעסטע  די 
ָארגַאניזַאציע,  רבני'שע  נָאנט-פַארבינדעטע  זייער 
מָאדערנע  די  פַארטרעט  ווָאס  ַאר.סי.עי.  די 
פַאראייניגטע  די  אין  שטרעמונג  ָארטָאדָאקסישע 
שטַאטן, איז דָאס מָאל געפערליך אויסגעשּפרָאכן 
ַא  געענדערט  הָאבן  זיי  ירושלים.  צוטיילן  קעגן 
ּפַאליסי  איינגעשטעלטע  ָאפיציעל  לַאנג-יָאריגע 
די  פַאר  ָאנגעלעגנהייטן  די  איבער  לָאזן  זיי  ַאז 
מצב  דער  ַאז  זָאגנדיג  רעגירונג,  ציונ'יסטישע 
זייער  פַארלַאנגט  עס  און  געטוישט  זיך  הָאט 
איז  ּפרעסע  ַאנגלָא-אידישע  די  און  ַאריינמישונג. 
צווישן  ַאליַאנצן  וועגן  בַאריכטעט  געווען  אויך 

 "נטרונא" ברענגט ארויס שטעלונג
 פון ערליכן אידענטום אין ניו יארק

קעגן מדינה הציונית און התגרות באומות

בעפָאר די ַאנַאּפַאליס קָאנפערענץ
נייעס   • איזרַאעל  מצד  קָאנצעסיעס  צו  שטער  הויּפט  ַאלס  געזען  ווערן  אידן  אולטרַא-ָארטָאדָאקסישע 

קעגן  אידן  חרדי'שע  פון  ּפרָאטעסטן   • נָאכגעביגקייט  מעגליכע  קריטיקירן  רַאבייס   • טעגליך  בַאריכטן  קוועלער 
פשרות מעגליכע  ָאּפצוהַאלטן  רעליגיעס  ַאנדערע  מיט  פרומע  צווישן  פַאראיינען  און  ירושלים  צוריקקערן 

)פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט(
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עווַאנגעליסטישע  אין  גרופעס  ָארטָאדָאקסישע 
איבערגעבונג  מעגליכע  די  ָאּפצוהַאלטן  ּפַארטייען 
די  צו  ירושלים  פון  טיילן  אויף  קָאנטרָאל  פון 

ּפַאלעסטינער. 

בַאריכטעט  ווערט  ָארגַאניזַאציע,  כשרות  די 
שולן  די  צו  ַארויסגעשיקט  הָאט  ּפרעסע,  די  אין 
מ'דַארף  ווָאס  ליפלעטן  פליגל  זייער  אונטער 
ַאריין  שליסט  עס  ירושלים.  רַאטעווען  צו  טָאן 
נייע  ַא  און  תהלים,  קַאּפיטלעך  סּפעציעלע  פינף 
ירושלים  פון  בילד  ַא  ַארויפשטעלן  פון  סגולה 
דעם  ַאנשטָאט  דָאס  איז  מעגליך  ווַאנט.  אויפן 

לחורבן... זכר 

איז  ווָאס  בריוו,  ַא  געשיקט  אויך  הָאבן  זיי 
איזרַאעלישן  צום  ּפרעסע,  די  אין  געווען  געדעקט 
ראש הממשלה קעגן זיינע ּפלענער פון צוריקקערן 
הַאלט  ער  ַאז  דערויף  רעַאגירט  הָאט  ער  ירושלים. 
די  פַאר  שטָאט  די  אויפגעבן  ביים  נישט  טַאקע 

ּפַאלעסטינער.

ַא  מיט  בוש  ּפרעזידענט  דרָאען  רבנים 
ַאמעריקַאנער  אויף  קַאטעסטרָאפע 

בירגער
די  ביי  ָאּפ  נישט  זיך  שטעלן  מחאות  די 
איזרַאעלישע רעגירונג, נָאר די רעליגיעזע פַארפירן 
ַאדמיניסטרַאציע  ַאמעריקַאנער  די  קעגן  אויך 
זוכן  פַארן  און  ּפלענער,  ַאזעלכע  אונטערפירן  פַאר 
רַאיָאן,  מזרח  מיטל  אינעם  פרידן  איינצושטעלן 
די  פון  מקור  דער  ַאלס  געזען  היינט  ווערט  ווָאס 

וועלט. די  אין  קָאנפליקטן  ערגסטע 

פון  ַארויסגעשיקט  בריוו  ַא  אין 
נָאך,  און  רבנים,  שעל"  "אף  און  מזרחי'סטישע 
אויב  ַאז  בוש  ּפרעזידענט  געווָארנט  זיי  הָאבן 
די  וועט  ּפלענער  די  פון  ָאּפ  נישט  זיך  לָאזט  ער 
געפערליכער  ַא  בַאפַאלן  בירגער  ַאמעריקַאנער 
פילייכט  הָאט  ווָאס  בריוול,  דער  "דיזעסטער." 
הָאט  טישל,  ּפרעזידענט'ס  דעם  דערגרייכט  נישט 
טויזנטער  הונדערטער  צו  דערגרייכט  יָא  ָאבער 
דערוועגן  בַאריכטעט  געזען  הָאבן  וועלכער  ליינער 

וועלט. די  איבער  צייטונגען  די  אין 

ַאז  קלָאר  איז  סטעיטמענט,  סָארט  ַאזַא 
עס  רופט  ַאמעריקַאנער  דורכשניטליכער  ביים 
ַארויס בייז-בלוט. נישט גענוג ַאז די פַאראייניגטע 
זייער  איז  געלט,  מיט  מדינה  די  שטָאּפט  שטַאטן 
בעסטע  אירע  מיט  זיך  רייסט  און  רוקן-ביין 

אינטערעסן,  מדינה'ס  די  שיצן  צו  כדי  פריינט 
איצטיגן  דעם  און  ווַאשינגטָאן,  מען  דרָאעט 
מדינה  די  מיט  נענטסטע  די  איז  ווָאס  ּפרעזידענט 
קַאטעסטרָאפע  ַא  מיט  ווען,  סיי  ווי  פירערשַאפט 
זייער  גענוי אין שּפַאן מיט  נישט  גייט  אויב ער ער 

ליניע. רַאדיקַאלע 

"רבנים",  בשם  געלופטערט  ווערט  דָאס  און 
ַאלע  ַאז  איינדרוק  דער  גיט  און  "ָארטָאדָאקסן", 
רַאדיקַאלן  און  אויסנוצער  זעלכע  די  זענען  אידן 
זיי  דַארף  וועלט  גַאנצע  די  ַאז  מיינען  וועלכע 
ַאמעריקַאנער  די  וועלן  נישט  ַאז  נָאכקומען. 
סכנות,  ַא  פַאר  ווָאס  ה"י  ּפרייז.  ַא  צָאלן  בירגער 

זיין.  גורם  ישראל קען  די שנאת  "דיזעסטערס", 

זיך  שטעלט  דַאמעריקע  ישראל  אגודת 
אויך צו צום ַאנטי-שלום כָאר

אגודת  די  ווייט  ווי  נישט  זיך  גלייבט  עס 
פַאר  ווָאס  און  פַארפָארן,  איז  דַאמעריקע  ישראל 
און  ָאנגענומען,  הָאבן  זיי  ליניע  מיליטַאנטישע  ַא 
פונעם  ישראל  גדולי  ַאלע  צו  קעגנזַאץ  בפירוש'ן 
גַאנץ-לעצטע  זייערע  אפילו  און  דור,  לעצטן 

מנהיגים.

ַא  ליינען  צו  געווָארן  שָאקירט  זענען  מיר 
קומט  ווָאס  קָאנווענשָאן  אגודה  די  ביי  ַאז  נייעס 
קודש  שבת  מוצאי  טעמע  די  וועט  פָאר,  איצט 
תורה  די  ירושלים:  צוטיילן  צו  געפַאר  "די  צו:  זיין 
ַאנטווָארט,  דעם  געבן  צו  ַאנטווָארט."  וועלט'ס 
די  אויפטרעטן  וועלן  נייעס,  די  דערציילט 
ּפערזענליכקייטן,  רבני'שע  הויּפט  ָארגַאניזַאציע'ס 
טיילן  ביי  פַארערט  אפילו  ווערן  וועלכע  ַאזעלכע 
ַאז  וואונדער  ַא  איז  עס  ציבור...  קנאי'שן  פונעם 
ציונות.  אין  קָאכן  צו  גענומען  זיך  הָאבן  זיי  אויך 
פרומער  ירושלים'ער  דער  אויפטרעטן  וועט  אויך 
אחראי  איז  וועלכע  לוּפליַאנסקי,  אור  מעיָאר, 
אין  פירצות  און  תועבות  פַארשידענע  אויף 
זיין  אונטער  פַארמערט  זיך  הָאבן  ווָאס  שטָאט 

ַאדמיניסטרַאציע. 

קעּפל  דעם  און  בַאריכטן  נייעס  די  פון 
ַאנטווָארט,  דער  ַאז  קלָאר  איז  ַאגענדע,  די  פון 
וועט  ַאנטווָארט,  תורה'דיגן  דעם  רופן  זיי  ווָאס 
אין  תפלה  די  זיין  מתפלל  מ'וועט  ַאז  זיין  נישט 
רחם  נחמה,  קץ  "קרב  זמירות:  שבת  מוצאי  די 
הוא  מלכנו  ה'  מלחמה...  איש  ה'  רוחמה,  לא  אום 
ּפלענער  פַארדַאמען  זיי  וועלן  ַאנשטָאט  יושיענו." 
לוּפליַאנסקי'ס  פון  ירושלים  ַארויסצונעמען 

הערשַאפט,  ציונ'יסטישע  די  פון  און  קָאנטרָאל 
אומגליקליכע  די  פון  פָארזעצונג  ַא  פַארלַאנגן  און 

ציונ'יסטישע הערשַאפט. 

און  שטותים  ווָאספַארַא  פון  פָארשּפיל  ַא 
זייערע מַאסן, הָאבן מיר שוין  זיי פיטערן  סתירות 
פון  ַארטיקל  ַאן  איז ערשינען  ַאנומעלט  בַאקומען. 
פירשּפרעכער,  ישראל'ס  אגודת  ַאמעריקַאנער  די 
קעגן  שַארף  זייער  ַארויס  זיך  זָאגט  ער  ווָאס  אין 
עס  זיייער  מוטשעט  ָאבער  ּפלענער,  שלום  די 
פונעם  שיטה  ַאמָאליגע  די  מיט  אויסצוגלייכן 

ערליכן אידענטום.

אבי שַאפרַאן הייבט זיין ָאן ַארטיקל – אין די 
ענגלישע שּפרַאך, ווָאס בַאדייט ַאז עס קען לייכט 
אולטרַא- די  ַאלס  וועלט  די  איבער  ווערן  געזען 
געציילט  הָאט  ער  ַאז   - שטעלונג  ָארטָאדקסישע 
ירושלים  געזָאגט  הָאט  ער  ווָאס  מָאל  צען  כָאטש 
זיך  בַאציען  וועלכע  ווערטער  ענליכע  און  ציון  און 
פרישטָאג.  עסן  בעפָאר'ן  נָאך  הקודש  עיר  די  צו 
די  הָאבן  אידן  ַאז  מסקנא  די  ער  ציעט  דערפַאר 
שטערקסטע פַארבינדונג מיט ירושלים עיר הקודש.

די  קעגן  שטורעמט  סּפָאוקסמען  דער 
צו  גרייטקייט  פירערשַאפט'ס  "איזרַאעלישע 
שּפרודלדיגע  די  ירושלים,  אפילו  בַאהַאנדלען 
ַא  ווי  קדושה,  לַאנד'ס  הייליגע  די  פון  קווַאל 
די  בעט  ער  און  צוטיילט,"  ווערן  צו  סַאלַאמי 
איזרַאעלישע  די  ַאז  זיין  מתפלל  זָאלן  ליינער 
אויך  זָאלן  זיי  און  סידור,  ַא  עפענען  זָאלן  פירער 
און  ירושלים  דָארט  שטייט  עס  מָאל  וויפיל  ציילן 
זָאגן פַאר אונזערע שונאים,  זיי  וועלן  ציון, ממילא 

ירושלים." נישט  זיך.  ַאנטשולדיגן  מיר  "ניין, 

כַאּפט  קוק-ווינקל,  חרדי'שן  "ַא  פון 
וועלכע  אונטערשיד  וויכטיגער  שום  קיין  נישט 
שטיינער  די  העכער  פליעט  פָאן  צייטווייליגע 
דָאך  שַאפרַאן,  זָאגט  ווענט...,"  ירושלים'ס  פון 
די  איז   - דיבור  כדי  בתוך  צוריק  ער  ציעט   –
ַאז  געפַארפולסטע נַארישקייט, "זיך פָארצושטעלן 
ווערן  פָאראויסגערוקט  קען  שלום  פון  ציל  דער 

ישראל." כלל  פון  הַארץ  דעם  דורך איבערגעבן 

אין  געווען  מאריך  ַאביסל  אפשר  הָאבן  מיר 
געשּפורט  הָאבן  מיר  ָאבער  רוח,  ורעות  הבל  זיינע 
פַארפירט  ווי  צייגן  צו  ציטירן,  צו  עס  וויכטיג  פַאר 
שטערט  ציבור  דעם  ַאז  היינט,  שוין  איז  אגודה  די 
קלעבן  וועלכע  ַארגומענטן  ַאזעלכע  נישט  שוין 
ַאז  זָאגט  ַאליין  ובי', און דער שרייבער  נישט מיני' 
רבנים,  פריערדיגע  זייערע  מיט  נישט  שטימט  עס 
און  ירושלים  די  פון  ָאּפ  נישט  זיך  ער  לָאזט  דָאך 
דברי  ענליכע  דַאווענען.  ביים  זָאגט  ער  ווָאס  ציון 
וועט מען מתסמא הערן פון אידן מיט שיינע  בלע 
די קָאנווענשָאן  ביי  בערד, אדמו"רים מיט פרַאקן 
ווָאס  מַאסן  די  און  ר"ל,  שבת,  מוצאי  דעם 
פַאר  ָאּפקויפן  עס  וועלן  צוזַאם  דָארט  זיך  זַאמלען 

געלט. גוט 

בעפָאר די ַאנַאּפַאליס קָאנפערענץ

)פארזעצונג אויף קומענדיגע זייט(

)פארזעצונג פון פריערדיגע זייט(

 "נטרונא" ברענגט ארויס שטעלונג
 פון ערליכן אידענטום אין ניו יארק

קעגן מדינה הציונית און התגרות באומות
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געזען  היינט  ווערן  די  ַאז  איז  פַאקט  דער 
אולטרַא- פונעם  פַארטרעטער  הויּפט  די  ַאלס 

לָאזן  זיי  ווען  צייט  ַאזַא  אין  אידענטום.  ערליכן 
זיך הערן, און זייער מיינונג ווערט ברייט געדעקט, 
מַאכן  זיכער  מוזן  מיר  און  לחשות,  עת  לא  איז 
יהדות  פונעם  קול  דעם  דערהערט  ווערט  עס  ַאז 
זענען  עס  נישט.  אונז  פַארטרעטן  זיי  ַאז  החרדית, 
נישט  הָאבן  ווָאס  אידן  מחנות  ריזיגע  דָא  נָאך 
זיי  און  הטמאה,  מדינה  די  פַאר  הערצה  שום  קיין 
שטייען נישט מיט די שרעקליכע התגרות באומות 
ווָאס די עקסטרעמיסטן – בשם די הייליקייט פון 

ָאן. ווירטשַאפן   – ירושלים 

נטרונא פַארשּפרייט דעם קול ה' בכח

ָאּפצושלָאגן  נטרונָא  פון  ַאקטיוויטעטן  די 
יהדות  אויפן  השמצה  די  און  השם,  חילול  דעם 
פילצָאליג.  און  פַארשידנַארטיג  זענען  החרדית, 
וואו  נייעס,  יעדע  צו  רעַאקציע  פון  ָאנגעהויבן 
שּפיגלען  בַאטרעפנדע  די  ַאז  קלָאר  מ'שטעלט 
ביז  ערליכן אידענטום,  פונעם  ווילן  ָאּפ דעם  נישט 
אויסגעַארבעט  טעג  די  אין  ווערט  ווָאס  ַאנָאנסן 

צייטונגען. ּפרָאמינענטע  די  אין  ַאריינצולייגן 

ווָאכן  צוויי  פַאר  הָאט  ביישּפיל,  איין  ַאלס 
צו  סטעיטמענט  ַא  ַארויסגעשיקט  נטרונא  צוריק 
פַארשידענע  די  ַאז  שטעלנדיג  קלָאר  צייטונגען  די 
וכדו',  ָא.יו.  די  ווי  למיניהם,  ָארגַאניזַאציעס 
וועלט  טרַאדיציָאנַאלן  דעם  נישט  פַארטרעטן 
אידענטום. הונדערטער טויזנטער טרַאדיציָאנַאלע 
מדינה  ַא  הָאבן  קעגן  זעען  אידן  ָארטָאדָאקסישע 
ענדיגט  סטעיטמענט  די  המשיח.  ביאת  ַא  בעפָאר 
ּפרעזידענט  פון  בַאמיאונגען  די  אויסלויבן  מיט 
און  מזרח,  מיטל  אינעם  פרידן  איינצושטעלן  בוש 
מיט  פרידליך  לעבן  צו  אידן  לערנט  תורה  די  ַאז 

וואוינען. זיי  וואו  פעלקער  ַאלע 

"צו נוצן רעליגיע ַאלס סיבה זיך קעגנצושטעלן 
צו שלום, איז גָארנישט ווייניגער ווי ַא פַאלסיפַאציע 
מעלדונג. די  זיך  ענדיגט  אידישקייט,"  פון 

אין  ַאז  ווערן  אונטערגעשטרָאכן  דַארף  עס 
יָארן הָאבן די סָארט סטעיטמענטס  די די לעצטע 
אין  דעקונג  די  געענדערט  שטַארק  נטרונא  פון 
רעליגיעזע  די  מיט  בשייכות  קוועלער  נייעס  די 
ָאנהענגערשַאפט  זייער  און  שלום,  צו  ָאּפָאזיציע 
איבערָאל  איז  ַאמָאל  ווָאס  ַאנשטָאט  ציונות.  אין 

זענען  אידן"  "רעליגיעזע  ַאז  געווָארן  בַאריכטעט 
בַאריכטן  די  היינט  זענען  וכדו',  שלום  דעם  קעגן 
די  צו  זיך  בַאציענדיג  סּפעציפיש,  מער  שוין 
זיך  הָאבן  וועלכע  קערּפערשַאפטן  אינדיווידועלע 
ווערט  ָאפט  זייער  וכדו'.  דערקעגן  ַארויסגעזָאגט 
ַאז טייל ָארטָאדָאקסישע גרוּפעס  אויך צוגעלייגט 

וכדו'. ַא מדינה  הָאבן  זענען קעגן 

מיטן  ַאז  חיזוק,  גרויס  גיט  דָאס 
צו  ב"ה  מען  בַאווייזט  אמת,  דעם  פַארשּפרייטן 
גוי'אישע  ַאלגעמיינע  די  פון  אויגן  די  עפענען 
מער  פיל  ליידער  נָאך  מ'דַארף  ָאבער  גַאס, 
ָאּפלָאגן  געהעריג  קענען  מ'וועט  ביז  טָאן 
זיי  ַאז  אויפצואווייזן  און  ּפרָאּפעגַאנדע,  זייער 
אין  גַאס.  אידישן  גַאנצן  דעם  נישט  פַארטרעטן 
שטַארק  מער  איז  צייט  קריטישע  איצטיגע  די 
קענען  צו  ציבור  פונעם  הילף  אויפן  ָאנגעוויזן 

ַארויסברענגן דעם מעסעדזש.  קלָאר 

בזכות  ַאז  העלפן  זָאל  אייבירשטער  דער 
כבוד  למען  ַארבעטן  צו  ּפרובירן  וועלן  אידן  ווָאס 
ריכטיגע  די  צו  זיין  זוכה  מיר  זָאלן  יתברך,  שמו 
מיר  ווָאס  צו  עירך"  "ולירושלים  די  צו  און  גאולה, 
צדקנו  משיח  בביאת  תפלות,  די  אין  זיך  בַאציען 

בב"א.

אידן  ַאז  הַאלטן  ַאמעריקַאנער   %  31
זייער  ווי  איזרַאעל  צו  געטרייער  זענען 

היימלַאנד

ַא נייע ַאנקעטע ווָאס עס הָאט דורכגעפירט 
התגרות  ּפרָא-ציונ'יסטישע  ַא   – עי.די.על.  די 
פַארדעכטיגן  נישט  מ'קען  ווָאס  גרוּפע  באומות 
די  פון  איינער  ליידער  בַאשטעטיגט   – קנאות  אין 
חששות קעגן ווָאס גדולי ישראל הָאבן געווָארנט, 
צו  פירן  וועט  מדינה  ַא  פַאר  ַאגיטירן  אידן'ס  ַאז 
די  צו  אומּפַאטריָאטיש  זענען  זיי  ַאז  איינדרוק  ַאן 

וואוינען.  זיי  וואו  לענדער 

די  ַאלס  זיך  זעט  וועלכע  ָארגַאניזַאציע  די 
ַאנטיסעמיטיזם  קעגן  קַאמף  פונעם  אפטרופוס 
פרייע  דורך  אפילו  בַאשולדיגט  ווערט  ָאבער   –
פון  פייער  צום  אויל  גיסן  אין  גרוּפעס  אידישע 
שנאת ישראל מיט זייערע שַארפע שריט און ָאפטע 
ּפַאסירונגען  מינדערוויכטיגע  קעגן  טומלענישן 
ווי  דערגיין  צו  ַאנקעטע  די  דורכגעפירט  הָאט   –
צווישן  פַארשּפרייט  איז  ישראל  שנאת  שטַארק 
ווָאס  פרַאגעס  די  פון  איינע  גויים.  ַאמעריקַאנער 

מ'הָאט געשטעלט די ַארום 2,000 אויסגעפרעגטע 
ּפַאטריָאטישקייט. אידן'ס  די  איבער  איז  גויים, 

ַאז  רעזולטַאטן  די  צייגן  ַאלגעמיין,  אין 
לָאיַאלער  זענען  אידן  ַאז  גלייבן  ּפרָאצענט   31
שטַאטן.  פַאראייניגטע  די  צו  ווי  איזרַאעל  צו 
בייז- ַארויס  נַאטורליך  רופט  ָאנשויאונג  די 
ַאן  אין  זיי  שטעלט  עס  ווייל  אידן,  קעגן  בלוט 
ווָאס  ַאזעלכע  ַאלס  און  ליכט  אומּפַאטריָאטישע 
לַאנד.  זייער  פון  טובה  די  מיט  נישט  זיך  רעכענען 
פירער  עי.די.על.  דער  פַאקסמַאן,  אברהם  אפילו 
וועלכער הָאט נישט צופיל מורא פן זיך רייצן מיט די 
אומות, ַאנערקענט ַאז די ציפער איז זייער שלעכט.

די  פַארעפנטליכן  ביים  הָאט  פַאקסמַאן 
הויכע  די  ַאז  געזָאגט  רעזולטַאטן  ַאנקעטע'ס 
צו  לָאיַאל  נישט  אידן  הַאלטן  ווָאס  די  פון  ציפער 
די  און  בַאזָארגענד,  מערסטע  די  איז  לַאנד  זייער 
אין  געטוישט  נישט  בַאדויערן  צום  זיך  הָאט  צָאל 
ַאנערקענט  נישט  הָאט  ער  ווָאס  יָארן.  לעצטע  די 
אידישע  ַאלגעמיינע  ַאנדערע  און  ער  ַאז  איז 
ָארגַאניזַאציעס וועלכע רודערן ַאלץ ווען עס קומט 
שלעכטן  דעם  שַאפן  ּפָאליטיק,  מזרח  מיטל  צו 
אינטערעסן  מדינה'ס  די  ַאז  אידן  אויף  איינדרוק 
זענען זיי וויכטיגער ווי די פַאראייניגטע שטַאטן'ס.

דָאס  ַאז  געווָארנט  הָאבן  ישראל  גדולי 
ַאלץ  און  מדינה,  אייגענע  ַאן  גרינדן  צו  זוכן 
אין  איז  אינטערעסן,  אירע  פַאר  ַאדווָאקַאטירן 
ודרשו את שלום העיר, און עס קען  קעגנזַאץ צום 
לעצטנס  אידן.  צו  הַאס  געפערליכע  ַא  ַארויסרופן 
און  ָאפיציעלן  פון  אפילו  מער,  ַאלץ  מען  הערט 
ַאמעריקע  אין  אידן  ַאז  בַאַאמטע,  ערוויילטע 
די  לויט  ּפַאליסיס  אויסערן  היזיגע  די  דיקטירן 
די  ווען עס איז קעגן  מדינה'ס אינטערעסן, אפילו 

פַאראייניגטע שטַאטן. די  פון  אינטערעסן 

רייבערייען  די  אויף  טייטלען  מַאנכע 
די  פַאר  נישט  בכלל  איז  דָאס  ַאז  אירַאן,  מיט 
איזרַאל  צוליב  נָאר  וואוילזיין,  ַאמעריקַאנער 
ַאמעריקע  גרוּפעס  ציונ'יסטישע  טרייבן 
הָאט  טענות  ענליכע  קריג.  ַא  אונטערצונעמען 
אין  קריג  אירַאקער  די  אין  ַאז  געהערט  מען 
אידן  אויך  זענען  פַארזינקען  איז  ַאמעריקע  ווָאס 
די  אויף  געטייטעלט  ווערט  סּפעציעל  שולדיג, 
זיי  ווייל  לַאבי,  עיּפַאק  ציונ'יסטישע  מַאכטפולע 

געברויכן. די מדינה'ס  צוליב  געזוכט  עס  הָאבן 

און  איבער,  שטענדיג  חזר'ט  נטורנא 
געטריישַאפט  אידן'ס  מעגליך,  נָאר  ווי  ּפובליצירט 
רעגירונג,  זייער  און  וואוינָארט  זייער  צו 
ַאנדערע  שום  קיין  נישט  הָאבן  זיי  ַאז  און 
מתפללל  מ'דַארף  אינטערעסן.  נַאציָאנַאלע 
ּפובליצירונגען  די  ַאז  אייבירשטען  ביים  זיין 
השפעה,  ַא  הָאבן  זָאלן  אויפקלערונגען  און 
צוליב  אידן  אויף  הַאס  שעדליכע  די  ָאּפצושלָאגן 

אומּפַאטריָאטישקייט. זייער 

בעפָאר די ַאנַאּפַאליס קָאנפערענץ

)פארזעצונג פון פריערדיגע זייט(

 "נטרונא" ברענגט ארויס שטעלונג
 פון ערליכן אידענטום אין ניו יארק

קעגן מדינה הציונית און התגרות באומות
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אידישע איבערזעצונג פון בייגעלייגטען ענגלישן פרעסס-רעליס:

תורה טרייע אידן'ס 
דערקלערונג וועגן 

ירושלים
געספאנסערטע  אמעריקאנער  די  פון  ערווארטונג  אין 
ישראל  מדינת  צווישן  חודש,  קומענדיגן  קאנפערענץ  שלום 
מאדערן  געוויסע  האבן  אויטאריטעטן,  פאלעסטינער  און 
ארטאדאקס  די  אריינגערעכנט  גרופעס,  אידישע  ארטאדאקסיש 
איזראעל  יונג  פון  קאנפערענץ  נאציאנאלער  דער  יוניאן, 
געמיינזאם  זיך  אמעריקא,  אוו  קאונסיל  ראביניקל  דער  און 
מעגליכע  וועלכע  סיי  קעגן  פראטעסטירן  צו  ארויסגעשטעלט 
זייערע  אין  ירושלים.  די שטאט  לגבי  ישראל  פון מדינת  פשרות 
מיט  ספאנסערס,  אמעריקאנער  די  דערמאנען  "מיר  ווערטער 
רעספעקט, אז ירושלים איז נישט בלויז א  שטיק באדן. זינט די 
ירושלים געווען, און עס בלייבט צענטראל  ביבלישע צייטן איז 
צום אידישן גלויבן און פראקטיצירונג." ראביי פסח לערנער פון 
קעגן  איז  אידנטום  וועלט  "דאס  אז  געזאגט  איזראעל האט  יונג 
סיי  ענטהאלטן  וואלטן  וועלכע  פארהאנדלונגען  ישראל  מדינת 
חלק  א  איבער  הערשאפט  די  אויפגעבן  וועגן  שמועס  וועלכן 

אדער גאנץ ירושלים." 

פארטרעט  שטעלונג  ציוניסטישע  מיליטאנטישע  די 
באוועגונג  א  ארטאדאקסיע,  מאדערן  פון  מיינונג  די  ליידער 
אגענדע.  מאדערנע  איר  לויט  הלכות  אידישע  די  בייגט  וועלכע 
ס'איז אבער נישט ריכטיג צו זאגן אז די מיינונג פארטרעט דאס 
וועלט אידנטום. דאס וועלט אידנטום באשטייט פון הונדערטער 
אין  חשיבות  קיין  נישט  זעען  וועלכע  אידן  טויזנטער פרומערע 
אנדער  וועלכער  סיי  אדער  ירושלים  איבער  הערשאפט  אידישע 
ציוניסטישע  די  אז  אידן האלטן  די  פון  פארקערט, רוב  ארט. 
אן  און  עבירה  גרויסע  א  איז  ישראל  ארץ  איבער  הערשאפט 

אומגליק. 

טרייע  "תורה  פון  פארטרעטער  לעווענטאל,  הערש  הרב 
שטעלונג:  אידישע  טראדיציאנעלע  די  ערקלערט  האט  אידן", 
"אידן זאגן ביים דאווענען ומפני חטאינו גלינו מארצנו – צוליב 
לאנד  אונזער  פון  געווארן  פארטריבן  מיר  זענען  זינד  אונזערע 
און   – לפניך  ולהשתחוות  ולהראות  לעלות  יכולים  אנחנו  ואין 
מיר קענען נישט ארויפגיין, זיך באווייזן און בוקן פאר דיר. מיר 
באשטעטיגן אז דער גלות איז געווען א הימלישע גזירה און אז 
די  רעגירן איבער  צו  קיין שום רעכט  נישט  מיר  גלות האבן  אין 
אידן  פארבאט  כתובות(  )אין  גמרא  די  ערטער.  הייליגע  אלטע 
מיר  לאנד;  הייליג  דאס  איבערנעמען  אדער  האלטן  צו  מלחמה 
באשעפער  דער  ווען  המשיח  ימות  די  אויף  ווארטן  נאר  דארפן 
פרינציפן,  די  מענטשהייט.  גאנצע  די  צו  שלום  ברענגען  וועט 
ווייזט  זענען  אידן,  אלע  ביי  קלאר  געווען  אמאל  זענען  וועלכע 
ארטאדאקסישע  מאדערן  די  פון  געווארן  פארגעסן  אויס 

באוועגונג."

בוש  פרעזידענט  פון  באמיאונגען  די  לויבט  אידן"  "תורה 
און זיין אדמיניסטראציע צו ברענגען שלום אינעם מיטל מזרח. 
אלע  מיט  בשלום  לעבן  מוזן  אידן  אז  אונז  לערנט  תורה  די 
פעלקער צווישן וועלכע זיי וואוינען. צו נוצן דאס אידישע גלויבן 
אלץ א סיבה קעגן שלום איז גארנישט ווייניגער ווי א פעלשונג 

פון אידישקייט.

און  זיכערקייט  די  פאר  מתפלל  ווייטער  זענען  מיר 
וואוילזיין פון אלע אידן און נישט-אידן אין די הייליגע לאנד.

True Torah Jews' Statement on Jerusalem

In anticipation of the American-sponsored peace conference 
next month between the State of Israel and the Palestinian 
Authority, certain Modern Orthodox Jewish groups, including 
the Orthodox Union, the National Conference of Young Israel 
and the Rabbinical Council of America, have joined forces to 
protest against any potential Israeli concessions on Jerusalem. 
They "respectfully remind the American sponsors that Jerusalem 
is not merely a piece of territory. Since Biblical times Jerusalem 
has been and remains central to Jewish faith and practice." 
Rabbi Pesach Lerner of Young Israel stated that "world Jewry 
opposes Israeli negotiations which would include any discussion 
of ceding sovereignty over part or all of Jerusalem."

This militant Zionist position does unfortunately represent 
Modern Orthodoxy, a movement that is characterized by Jews 
bending Jewish law to fit their modern agenda. However, it is 
inaccurate to say that it represents world Jewry. World Jewry 
includes hundreds of thousands of more traditionally Orthodox 
Jews who do not see any inherent value in Jewish sovereignty 
over Jerusalem or any other place. Most of these Jews, in fact, 
see the Zionist occupation of the Holy Land as a terrible sin and 
a misfortune.

Rabbi Hersh Lowenthal, spokesman for True Torah Jews, 
explained the traditional Jewish position. "Jews recite in their 
prayers, 'Because of our sins we were exiled from our land, 
and we are unable to ascend, appear and bow before You in the 
Temple.' We affirm that the exile was a Divine decree, and that 
during exile we have no right to sovereignty over the ancient 
Jewish holy sites. The Talmud (Kesubos 111a) forbids Jews to 
wage wars or take over the Holy Land; we must only wait for 
the Messianic era, when G-d will bring peace to all humanity. 
These principles, which were once clear to all Jews, have 
apparently been forgotten by the Modern Orthodox movement."

Torah Jews praise the efforts of President Bush and his 
administration to bring about peace in the Middle East. The 
Torah teaches that Jews must maintain a peaceful relationship 
with all nations among whom they live. To use the Jewish 
religion as a reason to oppose peace is nothing less than a 
falsification of Judaism.

We continue to pray for the safety and security of all Jews 
and non-Jews in the Holy Land.
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להצלה בדרך מלחמה היינו לברוח ולהנצל
וישלח יעקב. נכתבה הפרשה הזאת להודיע 
וגאלו  כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו 
מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו, ולמדנו 
עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה 
בכל יכלתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל 
לנו  יארע  אחיו  עשו  עם  לאבינו  ארע  אשר 
תמיד עם בני עשו, וראוי לנו לאחוז בדרכו 
הדברים  לשלשת  עצמנו  שנזמין  צדיק  של 
ולדורון,  לתפלה,  עצמו,  הוא  שהזמין 
ולהנצל,  לברוח  מלחמה  בדרך  ולהצלה 
הפרשה  מן  הזה  הרמז  רבותינו  ראו  וכבר 

הזאת כאשר אזכיר.

)רמב"ן ל"ב ד'(

מה  שכל  מאמריהם,  בנועם  ז"ל  אמרו  וכבר 
בני  עם  סימן  היה  עשו  עם  ליעקב  שקרה 
עשו וזרעו, וכמו שהתקין יעקב עצמו לתפלה 
לדורון ולמלחמה, כן יקרה לנו בכל דור ודור 
וזרעו,  שיהיה השתדלותינו להנצל מיד עשו 
ראשונה בתפלה ותחנונים לפני אלקי יעקב, 
ובמלחמה  אליו,  ומתנות  שוחד  ובדורון 

לברוח ולהציל מתחת ידו.
)אברבנאל(

הורה שיהיו נמלטים מידי הגוים בהכנעה
בהכנעותיו  רגע  כמו  לבו  נהפך  עשו.  וירץ 
של יעקב, כעניננו בגלות עם בני עשו, האומר 
בגבהו מי יורידני ארץ, והורה שיהיה נמלטים 
מיד חרב גאותו בהכנעה ומנחה, כאמרם ז"ל 
שאחיה השילוני קלל את ישראל בקנה הנכנע 
לכל הרוחות )תענית כ.( הן לו עשו כן בריוני 
כמו  מקדשינו,  בית  נחרב  היה  לא  שני  בית 
שהעיד רבן יוחנן בן זכאי באמרו בריוני דאית 

בן לא שבקינן )גיטין נו:(

)ספורנו דפו"ר(

ללכת בדרכי אבות אבל במלחמה אי 
אפשר שכבר השביעם

)ל"ב( באור למה  יש בפרשה הזאת  כי  ודע 
ג"כ  ורמז  אחיו,  עשו  עם  ליעקב  שאירע 
עם  תמיד  לנו  שיארע  שעתיד  למה  לדורות 
יעקב  של  דרכיו  לאחוז  לנו  וראוי  עשו  בני 

למלחמה  דברים  לשלשה  עצמו  שהתקין 
לתפלה לדורון וכו'. וכן אנחנו צריכים ללכת 
בדרכי האבות ולהתקין עצמנו להקביל פניהם 
במנחה ובלשון רכה ובתפלה לפני ה' יתעלה, 
אבל במלחמה אי אפשר שנאמר )שה"ש ב'( 
השבעתי אתכם בנות ירושלים וגו', השביעם 

שלא להתגרות מלחמה עם האומות.

)רבינו בחיי ל"ב מ"ז(

בתפלה ובדורון ולא במלחמה שכבר 
הזהירם על זה

ויירא יעקב מאד. כי חשב בבואו עם ארבע 
מאות איש בודאי להלחם עמי בא, ויחץ את 
העם אשר אתו, התקין עצמו לתפילה שאמר 
אלקי אבי אברהם הצילני נא, לדורון דכתיב 
עזים מאתים, למלחמה דכתיב ויחץ את העם, 
יעשו  אבות  שמעשה  הוראה  הזה  והספור 
בנים וצריכים אנו ללכת בדרכי האבות, כי 
לנו  יארע  כן  עשו  עם  ליעקב  שאירע  כמו 
לדורות, וראוי לנו להחזיק בתפלה ובדורון 
והשביעם  הזהירם  וכבר  במלחמה,  ולא 
בנות  דכתיב השבעתי אתכם  זה  על  הכתוב 

ירושלם בצבאות או באילות השדה.

)אמרי שפר לרבי יהודה בן מהר"ם חלאווה(

יסבלו הגלות ויכבדו האומות ככבד עבד 
את אדוניו

ואמרת לעבדך ליעקב. ע"ד שאמרו שהשביע 
הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באומות העולם 
אלא יסבלו הגלות ויכבדו אותם כעבד אל 
בידו  אינן אלא כרצועה  אדוניו, שהרי הם 
כאשר  כבוד,  בלשון  תכבדם  הלכך  ית', 
ישאלך מסים וארנוניות לא תבעט או תדבר 
דברי קושי, אלא תתן לו כמנהג בכבוד ויקר.

)חרדים(

עד הגיעם לתכליתם בסוף הימים חובתם 
לעבור במצרף הגליות

ומפלש  מוכיח  הזה  הספור  שסוף  ספק  ואין 
נסעה  כשא"ל  והוא  הימים,  אחרית  עד 
שכבר  מדבריו  הראה  לנגדך  ואלכה  ונלכה 
שוה  מצב  על  ענינם  שיהי'  איפשר  היה 
בעת  שטעה  הטעות  והוא  אליו  קרוב  או 

יעקב אבינו הנחיל הנהגת ההכנעה 
והשפלות לפני או"ה בזמן הגלות

ויהי לי שור וחמור זה משיח בן 
אז  ועד  וכו',  דוד  בן  ומשיח  יוסף 
את  אכניע  אלא  בך  אתגרה  לא 
ישראל,  אלו  צאן  לפניך,  עצמי 
עבד  כבחי'  בהכנעה  ויתנהגו 
כעיני  המדרש  כמ"ש  ושפחה, 
וכעיני  אדוניהם  יד  אל  עבדים 
דהיינו  גבירתה,  יד  אל  שפחה 
רצה  ובזה  לפניו,  עצמן  שיכניעו 

למצוא חן בעיניו.

ספרים  מפי  בעין  עין  רואין  וזה 
בתורתינו  מפורש  וסופרים 
נכנעים  היו  שאלמלא  הקדושה 
לפני אומות העולם לא הי' אירע 
כי  וכו',  ישראל,  לבני  רע  שום 
לדורות  הדרך  להנחיל  רצה 
לאטי  אתנהלה  ואני  לקיים 
לפני  ושפלות  בהכנעה  להתנהג 
יוכלו  זה  דרך  על  שרק  או"ה 
וכו'.  הגלות,  בזמן  להתקיים 
לפניו  עצמו  את  שיכניע  ובזכות 
ולתפוס  ירצה להתגבר עליו  ולא 
יהי'  הזמן  קודם  לעצמו  גדולה 
שהוא  רשע  מאותו  נפשי  פלטה 
דהיינו  בחרבך,  ליפול  עתיד 
כשיגיע הזמן יפול בחרב, ועד אז 

יהי' פלטה נפשי ממנו.
)חדו"ת מהר"י ט"ב תשי"ד(

יעקב רמז לכל הגלויות שלא 
ידחקו את הקץ ויקבלו ע"ע גזירת 

הגלות

והנה יעקב אבינו הורה לנו הדרך 
ולמד  וכו',  בגלות  להתנהג  איך 
דעת לדורות שלא ידחקו ישראל 

פרשת וישלח - תורת הגלות
פר' וישלח נקראה בכ"מ בדברי הקדמונים פרשת הגלות, מאחר ובה הובאו עיקרי היסודות להתנהגותם של שה פרשתן 

פזורה ישראל בין שבעים זאבים במשך כל שנות הגלות שנגזרה עלינו מאתו ית"ש.

יבואר בדברי חכז"ל ובספרי ראשונים ואחרונים, כי רק באחיזת מעשי יעקב אבינו בהכנעה בפני האומות היא דרך התורה בה 
בזמן הגלות. לדורון, לתפלה, ולמלחמה, מה טיבה של מלחמה זו ומה פירושה, נתבונן בדברי הראשונים על עצתו זה של 
יעאע"ה 'למלחמה' האיך צריכים אנו לקיימו. ובוודאי אשר מחשבה אחרת - מכפי שפירשו אותה חכז"ל הק' - היא כפירה בדברי 

חכז"ל, ותורתינו הקדושה אמת והיא מאירת עינינו ומינה לא נזוע. 

האמורים לזאת  זי"ע  הדורות  צדיקי  מאורי  גדולי  ואחרונים  הראשונים  רבותינו  של  הקדושים  דבריהם  את  בזה  העתקנו 
בפרשה זו פרשת הגלות, והבה נתבונן בתורה הק' מה יעשה אדם ויחיה, ונדע את המוטל עלינו לעת הזאת.

ממרן רביה"ק זי"ע



8

בתשובתו  רמז  והוא  שכתבנו  כמו  הברכות 
עליו  מתרוצצים  היו  אשר  העקר  פתרון  אל 
הילדים  כי  יודע  אדני  ואמר  אמם  מבטן 
כי  תכליתם  הגעת  לגבי  עדין  מאד  רכים 
צאנם  והנהגת  מהשיג  ורחוק  הוא  גדול 
במקרה  גדולם  שאין  עלי  מוטלת  ובקרם 
הקץ  את  למהר  א'  יום  ידפקום  ואם  וכו', 
שקרה  כמו  הצאן,  כל  ומתו  יחפץ  טרם 
להם  למצוא  מהרו  אשר  העמים  לכל 
השבועות  על  ועברו  מצאו  מאשר  מנוחה 
השבעתי  ב'(,  )שיר  בקבלה  האמורות 
ואם  תעירו  אם  וכו'  ירושלים  בנות  אתכם 
ולזה  שתחפץ,  עד  האהבה  את  תעוררו 
הזמניות  ההצלחות  בענין  אדני  נא  יעבר 
ויקבלם  עבדו  לפני  והשררות  והגדולות 
המלאכה  לרגל  לאטי  אתנהלה  ואני  וכו' 
לא  אשר  הילדים  ולרגל  לפני  אשר  הרבה 
שכליות  בשלימות  רק  להשלמתם  יגיעו 
הנסיונות  בכור  ובבואם  אלקיות  ופעולות 
שלש  פעמים  והגליות  הייסורין  ומצרף 
הרוחני,  הטוב  לקבל  נפשם  תזדכך  עד 
לעד  להיות  העמים,  מכל  סגולה  ולהיותם 
ימשך  אשר  מחריד  ואין  ושלוים  שקטים 
אשר  עד  והוא  מאד,  רב  שעור  מהזמן  בזה 

שעירה. אדוני  אל  אבא 
)עקידת יצחק שער כ"ו(

מלחמתה של תורה אבל לא במלחמה 
ממש

הוא  כבר  והמלחמה  והתפלה  הדורון  וענין 
מבואר במדרשים הרבה, שענין הדורונות רמז 
שנאמר  דרך  על  והתפילה  השוחד,  למקבלי 
)ירמי' ל"א ט'( בבכי יבואו ובתחנונים אובילם, 
שבה  תורה  של  למלחמתה  רמז  והמלחמה 
אנו נוצחין אבל במלחמה ממש אי אפשר, 
כמו שלמדו רז"ל ממה שנאמר )שה"ש ב' ז'( 

השבעתי אתכם בנות ירושלים וכו'.

)עיר גבורים לבעל כלי יקר(

להלחם עם האומות לא שייך לנו
וכל המלחמות יעקב עם עשו רומז על העתיד 
שנהג  וכמו  וכו',  רבה  בבראשית  כמוזכר 
נוהגין  כן  ולמלחמה  לתפילה  לדורון  הוא 
אלא  כוחינו  ואין  עשו  לבני  בדורינו  אנחנו 
בפינו להתפלל להשי"ת בעת צרה, ומלחמה 
אך ענין  להלחם עם האומות לא שייך לנו, 
תוקף השתדלות שמחויבין  עמהם,  המלחמה 
מלך  נגד  פניהם  להעיז  מישראל  השתדלנים 
והשרים ולהשתדל עבור ישראל בכל כוחם, 
ודוחים  זועפות  פנים  להם  שמראים  אף 
הגולה,  ועמוד  קיום  וזה  וילכו,  יחזרו  אותם, 
כי הפרשה הזו הכל היא לדורות עד שיבא 
משיח צדקנו.       )שלה"ק עמוד הגולה(

למצוא חן בעיני האומות בגלות הוא ע"י 
תפלה ודורון

סדרו  כן  על  אחר,  ענין  הוא  מרדכי  ומענין 
בפני עצמו. והוא כי הקשה על מרדכי למה 
לא למד מיעקב אבינו, כי הורנו בין האומות 
בלכת  וישלח  קורין  כן  ועל  ולדורן,  לתפלה 
לשררה כמוזכר במהרי"ל, וענין מלחמה עתה 
כן היה  ואם  היא לדבר קשות לקדש השם, 
להכין  ישראל  את  לצוות  לעשות  למרדכי 
דורון גדול לאחשורוש, ובפרט שראה שהמן 

התחיל בעשרת אלפים וגו'.

ועל זה רמז שלמה )שיר השירים א' ז'( הגידה 
לי שאהבה נפשי איכה וגו' תרביץ בצהרים, 
ר"ל אף אם אוהב נפשי בגלות תגיד לי דרך 
הטבע מה אעשה להמציא חן בעיני האומות, 
לך  הצאן,  בעקבי  לך  צאי  התשובה  ובאת 
עצמו  שהכין  מיעקב  ולמד  אבות  בדרכי 
שאין  הבל  גדיותיך  את  ורעי  וזהו  לתפילה, 
הדורון,  הוא  הרועים  משכנות  על  חטא,  בו 
ומלחמה בעצם לא הזכיר,  עדר עדר לבדו, 

כי אדרבה השבעתי אתכם וגו'.

)שלה"ק תורה שבכתב דרוש לפ' שקלים, ועי' עוד 

בשלה"ק תצוה(

מוכרחים אנו לקבל הגלות באהבה
התורה  הנה  לעשו.  לאדוני  תאמרון  כה 
הקדושה מלמדת אותנו איך להתנהג בגלות 
המר הזה אשר אנחנו נתונים תחת יד האומות 
עד  באהבה  הגלות  לקבל  מוכרחים  ואנחנו 
ירחם ה' עלינו ויגאלנו גאולת עולם במהרה. 
מוכרחים  אנו  המר  בגלות  שאנחנו  ובעוד 
אדונים  ולקוראם  לפניהם  נכנעים  להיות 
וזהו כה תאמרון לאדוני לעשיו. רוצה לומר 
כאשר  ואז  עמו  בדברו  אדון  אותו  שתקראו 
במסים  הראויה  מן  יותר  לכם  להרע  יוסיף 
ירחם  זה  ידי  ועל  בידם  יהיה  גזל  וארנוניות 
ה' עלינו כי די לו בזה שאנחנו נכנעים לפניו 
וחולקים לו כבוד.                 )נועם אלימלך(

כאשר ירצו האומות להרע להם יכנעו 
לפניהם

ונראה לי דהנה יעקב אבינו ראה ברוח הקודש 
האומות,  בין  בניו  יגלו  אשר  גליות  הד'  את 
יעמדו עליהם האומות אשר  ודור  ובכל דור 
ירצו להרע להם וכו', כן בכל דור ודור ובכל 
הגליות כאשר יגלו בניו בין האומות וירצו 
בני  יכנעו  כאשר  תיכף  ח"ו  להם  להרע 
ישראל לפניהם ולא יעמדו כנגדם בתקיפות 
עול  עליהם  ומקבלים  ריצוי  בדברי  רק 
גליות ימתקו ולא יהיה ביכלתם להרע להם 
עליהם.  האומות  רחמי  ויכמרו  אופן  בשום 

)מאור ושמש(

לפני  גדולה  יטלו  ולא  הקץ  את 
הזמן, רק יהיו מוכנעים ויקבלו על 
עצמם גזירת הגלות, וז"ש כדבר 
במוצאכם  עשו  אל  תדברון  הזה 
אותו, וצוה כן לכל העדרים ירמוז 
עשו  אל  שידברו  הגליות  כל  על 
אבינו  יעקב  דבר  אשר  כדברים 

דברי רצוי והכנעה.

הדמיון,  בכ"ף  הזה  כדבר  ומ"ש 
שונה  בחינתו  גלות  שכל  מפני 
והנסיונות מצד שרי  משל חבירו, 
ומשונות,  שונות  עלינו  האומות 
ע"כ א"א שתהי' התשובה אליהם 
לכולם,  א'  בדיבור  ממש  שוה 
הוא,  א'  כוונתם  תכלית  אבל 
למרוד  ושלא  הכנעתינו  להראות 
עשה  כאשר  ולהתנהג  באומות 
הזה  כדבר  וז"ש  יעקב,  אבינו 
הדמיון  בכף  עשו  אל  תדברון 
על  ולא  הענין  תוכן  על  להורות 

השתוות הלשון.
)דברי יואל עמ' קכ"ב(

רק ההליכה בדרכו של יעקב אבינו 
היא הקיום לישראל

בדרכו  ישראל  שהלכו  עוד  וכל 
של יעקב אבינו הי' קיום לאומה 
מקרוב  חדשים  אבל  הישראלית, 
ופוחזים  כופרים  בעוה"ר  באו 
כמבואר  רב,  וערב  עמלק  מזרע 
מזרע  הם  רב  שהערב  בזוה"ק 
מבני  הרבה  ובעוה"ר  עמלק, 
וחלילה  אחריהם  נמשכין  ישראל 
שאמר  מה  יקויים  לא  וחלילה 
וכו',  אחד  יום  ודפקום  הפסוק 
ידיהם  על  אבדנו  כבר  ובעוה"ר 
ישראל  מבני  ורבבות  אלפים 
הרשעה  בדרכם  שהתחילו  מעת 
ויום  יום  ובכל  הקץ  דחיקת  של 
ואבדון  שבר  על  שבר  ניתוסף 
מעשיהם  ע"י  ישראל  נפשות 
הרעים, ומי יודע מתי נהי' פטורים 
מצרה הזאת, נראה להתחזק בדרך 
התוה"ק ולא להביט על שום דבר 
זולת דרך התורה הקדושה והדרך 
הקדושים  הצדיקים  לנו  שגבלו 

בדורות הקודמים.
)דברי יואל עמ' ק"פ(
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)הציונים( שחוק  הכוזבת, שעשו  דעתם  כנגדם  ...כי עמדה 

ה"מה  מן  וקלס  לעג  ועשו  הקודמים,  דורות  של  ההכנעה  מן 

 - ישראל  של  רובו  כמעט  התנהג  זו  דעה  ובכח   - איד"  יפית 

תביעה  של  ובדרכים  "נאטיאָנאַליזום"  של  בפאליטיק  הם  אמנם 

נתונים  היו  ישראל  של  ומנינו  בנינו  שרוב  ובשעה  חזקה,  ביד 

מושלי  וחביריו   - הנאצי  רשע  אותו  של  לרגלו  למרמס  להפקר, 

הארצות אשר סביב גרמניא, ושחקו ממנו והתגרו בו במעשה 

בנאומים של  ואסיפות,  סוף, בכתבי עת  אין  וטפשות  צחוק 

ולא  גרמניא,  של  הקאנזולאט  לפני  שופר  ובתקיעת  דופי 

שגעון  לידי  והביאו  חמה,  והרבו  אף  שהעלו  אלא  בזה  די 

מעשה  ידי  על  גרמניא,  בראש  המטורפים  את  יותר  ואכזריות 

הידוע. באָיקאָט  של  המופקרת 

האומות  כל  עוד  שהיו  בשעה  תרצ"ג  בשנת  זה  וכל 

יתכן  שלא  בשעה  הזה,  הנאצי  הרשע  עם  ושלוה  בשלום 

עשו  ופתוי,  רצוי  ובדברי  בהכנעה  לנסות  רק  אחרת  דרך 

החכמה,  מדרך  ההיפך  לראש  עצמם  ששמו  הראשים  אלו 

גדול,  בחלק  בעצמם  וגרמו  הקב"ה  של  משבועתו  ההיפך 

למדריגה  זה  ומטורף  שוטה  כלב  של  וטרפו  שגעונו  להעלות 

המצר( מן  בהקדמת  מכתבו  )מתוך  העליונה.                  

ציבורי  )עסקן  ע"ה  גראס  שסיפר  בדיוק  אני  ...וזוכר 

)מנייטרא(  ז"ל  לרבינו  בטירנוי(  ארטהאדאקסי  קהל  מראשי 

וויסליצעני היהדות של  זו בדבר הזה, אמר  שבשיחה האחרונה 

העולם,  יהודי  את  קלל  ושוב  הקנין...  בזה  רצונה  אין  העולם 

ועם  גראס  עם  בדיבוריו  פעמים  כמה  וחרפם  קללם  כאשר 

ומתן  משא  שתחת  ובינתכם,  חכמתכם  אי'  לאמר,   - האכבערג 

דמכם  על  לחוס  ותחת  באמעריקא,  "באָיקאָט"  מסדרים  אתם 

במלחמה. אמעריקא  דחפתם  בידנו  אשר 

הרשע  אותו  על  וויסליצעני  העיד  גראס  דברי  ולפי 

באמעריקא,  יושב  גרמני  קאנזול  שהי'  שבעוד  ימ"ש(  )היטלער 

ביום  לשמוע  שנתקבצה  האסיפה  של  ההגדה  כל  משם  שלחו 

שם(,  הציונים  )מנהיג  ווייז  סטיפען  של  נאומו  יארק  בניו  ידוע 

קרא  וכאשר  מפלתו,  על  ובנבואה  כנגדו  חריפים  בדבורים 

עת  ממכתבי  קטעים  בצירוף  הזאת  ההגדה  את  הרשע 

הארץ,  על  קומתו  מלא  בשגעונו  עצמו  הפיל  אמעריקאנים, 

בצעקה  חדרו  מצע  בסמרטוטי  ונשך  ובידיו  ברגליו  והכה 

והראה  ר"ל,  אשמידם,  עתה  אשמידם,  עתה  מטורפת, 

סטיפען  של  מנאומו  פאטאגראפית  העתק  לגראס  וויסליצעני 

ממכתבי  קטע  ואף  אמעריקאני,  עת  במכתב  שנדפס  כמו  ווייז 

הזה. בענין  בידו  הי'  גרמני,  בתרגום  ביידיש  עת 

ובלבולים  גזירות  נתחדשו  יום  יום  והלאה  ומאז 

בלשון  ישראל  שנאת  של  ונאומי  והפלות  והכאות  ועלילות 

וכו'. עת  ובמכתבי  הבימות  כל  מעל  איומה  רציחה  של 

המצר( מן  )בספרו 

בימים טרופים הללו כאשר ריח מלחמה נושבת 

הערביים  העמים  ומסביביה  הק',  ארצינו  באויר 

ביומו,  יום  מדי  בם  הציונים  התגרות  על  שן  חורקים 

נכון  הזמן  רח"ל,  אימה  ומחדרים  חרב  תשכל  מחוץ 

אדם  האי  של  להסתלקותו  החמישים  הילולת  לציין 

ונשגבים  גדולים  רבו פעלים  ידיו  גדול בענקים, אשר 

להצלת ישראל, ה"ה הגה"צ רבי חיים מיכאל דוב 

בשבוע  אשר  נייטרא  אבד"ק  זצוק"ל  ווייסמאנדל 
העעל"ט ביום ו' כסלו חל יומא דהילולא דיליה.

התגרו  הציונים  כאשר  ההם  נוראים  בימים 

פומבית בפני תבל ומלואה עם הרשע הצורר הנאצי 

ימ"ש, וטעו ודמו והטעו רבים אשר רק מדינה ושלטון 

כוח  ולהחלשת  ישראל  לעם  ישועה  תביא  ציוני 

ה"אנטיסמיטיזם" בעולם, אז זעק מנהמת לבו הגה"צ 

ר' מיכאל בער זצ"ל כי היא דין גרמא לכל הצרות האלו 

באופן  בעולם  האנטיסמיטיזם  כוח  תתגבר  ואדרבה 

נורא, וזאת אשר תגרום לכל המלחמה הנוראה.

ואכן, אין גם אחד אשר לא יודה כהיום בפה מלא 

אשר לולא תעלולי הציונים האלו לא היו מגיעים לידי 

הנאצים  ע"י  שבוצעו  הנוראות  וההריגות  השחיטות 

ימ"ש, והם אשר ליבו והציתו את האש הנורא והתגרו 

דפי  מעל  ועונה  עת  בכל  הצורר  הרשע  על  ושחקו 

בָאיקָאט,  עליו  ומעל הראדיא כאשר הכריזו  הכת"ע 

גרמו לכל  זי"ע הק' שבזה  ע"ז דברי רביה"ק  וידועים 

ההשמדה הנוראה רח"ל.

עיניהם  את  כבר  ראינו  ראה  האחרונות  בשנים 

הבדולחות של הני גדולי עולם זי"ע, בזאת אשר רעיון 

ה'כחי ועוצם ידי' התנפצה באויר בטל ומבוטל כאבק 

פורח, עד אשר מצאו שבכל מקרה של אנטיסמיטיזם 

נגד יהודים באשר הם שם מקצה העולם ועד קצהו הרי 

מדינה  אותה  של  המרים  מתוצאותיה  נובע  שהדבר 

שונים  בארצות  יהודים  נתקפו  לאחרונה  וזה  ציונית. 

וס"ת רח"ל הכל  ובכמה מדינות נשרפו בתי כנסיות 

קיומה  זאת מלבד שכל  כתוצאה משלטונם הטמא. 

מהווה סכנה עצומה בכל רגע ורגע לכלל תושבי ארץ 

ישראל.

זכרון 
להולכים

9

מן המיצר קראתי... 
ואין עונה!
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עירינו  בחומות  פירצה  נפרצה  האחרונות  בשנים  הנה 
החנויות  תוככי  אל  להכניס  החלו  כאשר  יארק,  ניו  ברוקלין  פה 
כולם  מלאים  אשר  החרדי"ם  הציונים  מכת"ע  את  הכשרות 
ברעיונות כוזבות של טומאת הציונות, כוחי ועוצם ידי, ועוד כהנה 
הציונים  מכת"ע  במאומה  נופלים  שאינם  רק  ולא  סרה,  מוסיפים 
ובלא  המזוהמים אלא שאף עולים עליהם בדיעותיהם הקיצוניות, 
הם  ומלבים  מציתים  באומות,  התגרות  על  וחשבון  חשש  שום 

לפעמים את האש עשרת מונים.

והמכניס לביתו כת"ע אלו החרדים המלאים מינות וכפירה, 
אשר מלאים המה מטומאת הציונות שהיא כפירה בעיקר העיקרים, 
יהא נשפע  יעשו עליו רושם כלל ושלא  הוא בלתי אפשרי שלא 
מינות  בדברי  נפשו  מפטם  הכת"ע  באלו  הקורא  כי  לרעה,  מהם 
וכפירה, וכאשר רוצה להשרות בביתו כח הקדושה והטהרה ודרך 
האמונה הטהורה שזכינו לקבל מרבותינו הק' זי"ע, לא יעלה הדבר 
בידו אלא בשעה שיעמוד בנסיון, ויזהר בזהירות יתירה ובשמירה 

מעליא, לבל לקבל השפעה כל שהיא ממקור שאינו טהור.

שפך  אשר  את  הזאת  בעת  נא  יזכר  הזמן,  מעורר  הקריאה 
כמים לבו מרן זי"ע מלפני למעלה מיובל שנים בפר' וישלח תשי"ז, 
כאשר הביא את דברי המנות הלוי דאם מלמדין זכות על הרשע 
אז נעשין כמו הרשע עצמו ח"ו, והוסיף ע"ז מרן זי"ע כי ק"ו מי 
שמלמד זכות על אלו הכופרים היא ממש כמו הם עצמם, ועוברין 

בזה על שני לאוין בתורה לא תחמול עליו ולא תכסה עליו.

עוד זאת הוסיף וזעק כי מי הוא אשר ח"ו יכול לצייר לעצמו 
יבוא  ומדיחים  מסיתים  כופרים  שע"י  שיחשבו  אדם  בני  שימצאו 
איזה ישועה לישראל, ומי שהוא חושב כן הרי הוא מין וכופר ה' 

ידיהם אפשר  וכל רגע שסוברין כן שעל  ומהמונם,  ישמרנו מהם 
להיות איזה ישועה בוודאי נתפס באותו רגע למינות וכפירה ל"ע, 
גם  בעוה"ר  נמצאים  שיהיו  עוד  לסבול  אפשר  שאי  דבר  והוא 

יהודים לומדי תורה שיאמרו כן.

ובעו"ה אף כאשר נכשלים אפי' בהצצה בעלמא אל הכת"ע 
ובמחשבה  רשעים,  על  זכות  בלימוד  רח"ל  נכשלים  מיד  הללו 
שע"י הציונים תצמח איזה ישועה לישראל, ועוד כפי אשר ינחוהו 
הלבלר בקולמוסו. ומחמת ענין זה לחוד היה כדאי להמנע מכל זה.

וחוץ מכל אלו, הרי כל הכת"ע הללו מלאים בלשונם הטמא 
הטומאה  גודל  על  הרעישו  כ"כ  נ"ע  ארץ  וקדושי  גדולי  אשר 
השרויה בה, וכפי דברי מרן זי"ע בסה"ק ויואל משה ח"ג סי' כ"ט, 
ובפ' בהעלותך תש"כ, וזל"ק, וזה הלשון הוא מן היסודות שלהם 
שהוא  תירוץ  שאומרים  אף  על  אסורה  היא  בא"י  שם  גם  ואף 
שרוצים  אלא  תירוץ  שום  להם  שאין  כאן  ומכ"ש  המדינה,  לשון 
להם  בדו  אשר  בלשון  ולדבר  המינים  של  מעשיהם  את  לחקות 
נצרך הוא  זה שום אמתלא אחרת, דלמה  אין על  המינים שהרי 
ולאיזה תכלית מגיעים בו ומה תועלת יש מזה זולת להיות נגרר 
והמעבירים  ונמשך אחר מה שהמציאו האפיקורסים מהרסי הדת 
על הדת, והויין בזה מודה במינות ואפיקורסות, מודה בעבודה זרה 
וברור להלכה כאמיתיות  זה אמת  וכל  וכופר בכל התורה כולה, 
תורתינו הק', ]דאס איז אמת און ברור להלכה אזוי ווי דיא תורה 

הקדושה איז אמת[.

ה'  עם  ובכן,  הגלות.  נצא מפרשת  הלימוד שבה  זאת תהא 
חזקו ונתחזקה, חזקו ואמצו לחזק את בדקה של תורה, עימדו על 
המשמר לבל ניתן אל הצר לבוא אל פתח בתינו, עד אשר נזכה 
יום  יקרב  השי"ת  ירננו,  יחדיו  קול  נשאו  צופיך  קול  את  לשמוע 
אשר יתקיים בו ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, והיה ה' למלך על כל 

הארץ, בעגלא וזמן קריב, אכי"ר.

ויותר יעקב 'לבדו'
קיום דרכו של יעקב הוא אך ורק כשהוא 'לבדו' בלי שום תערובות והתחברות בעשו ולבן

רבות האריך ודיבר בקדשו מרן רביה"ק זי"ע בחדו"ת בפרשתן בענין הפועל דמיוני שעשה יעקב אבינו ע"ה לדורות האחרונים, ואשר פרשה זו 
לעתיד נאמרה להורות לבני ישראל בדורות העתידין את הדרך ילכו בה. אולם, מצאנו בזה לנכון להתבונן בחד מיסודותיו הגדולים אשר הציב למו 

בספה"ק דברי יואל בפרשתן. וזל"ק שם.

במד"ר ויותר  עמו.  איש  ויאבק  לבדו  יעקב 
לעתיד  לעשות  כל מה שהקב"ה עתיד 
וכו',  בעוה"ז  הצדיקים  ע"י  ועשה  הקדים  לבא 
מה הקב"ה כתיב בו ונשגב ה' לבדו, אף יעקב 

לבדו. יעקב  ויותר 

במדרש וצ"ב  שחשבו  הדברים  יתר  תינח  כי 
הקב"ה  שעתיד  נסים  המה  שם, 
ועשה  הקדים  ודוגמתן  לבוא,  לעתיד  לעשות 
שנאמר  זו  בחינה  אבל  בעוה"ז,  הצדיקים  ע"י 
בעולם  דמיון  לו  אין  לבדו  ה'  ונשגב  בהקב"ה 
ולא  זולתו,  ואין  בלתו  אפס  הקב"ה  כי  כלל, 
כונת  וצ"ב  ודם  בבשר  זו  בחינה  דמיון  שייך 

המשל והדמיון.

עפי"מ שפירשתי מאמרם ז"ל )ברכות ונל"פ 
ח( מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה 
בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד, ולכאורה 
לו להקב"ה  'בלבד' מיותרת, דממ"ש אין  תיבת 
'אלא' ד' אמות של הלכה, ממילא ידעינן כי רק 
ולמה  זולתו,  דבר אחר  ולא  ד' אמות של הלכה 
הוסיף לכפול ולדייק 'בלבד', אולם דייקו חכז"ל 
היטב  להשגיח  שצריכין  הזהב,  בלשונם  להורות 
אם הד' אמות של הלכה, הם ד' אמות של הלכה 
מדעות  תועבות  שמץ  בו  מעורב  ואין  'בלבד', 
בעוה"ר  המצוי  תערובת  מיני  ושאר  נפסדות 
בדורות אלה, בתוך הד' אמות של הלכה, ובאלו 
הכוונה  וזהו  במשנתן,  ולא  בהן  לא  ה'  בחר  לא 

במ"ש ד' אמות של הלכה 'בלבד' ר"ל בלי שום 
תערובות, ורק זהו חלקו של הקב"ה מה שהוא 
'בלבד' ונקי מכל תערובות שמבחוץ, ורק באופן 
זה אפשר שיהי' להתורה קיום כשהוא ד' אמות 

של הלכה 'בלבד' והבן.

אפשר וז"ש  איך  היינו  לבדו'  יעקב  'ויותר 
של  לדרכו  קיום  שיהיה  יעקב,  שיותר 
יעקב, זהו רק כשהוא 'לבדו' בלי שום תערובות 
מעשו ומלבן, ואין לו קישור והתחברות עמהם, 
ויעקב אבינו הלך בדרך הזה והתגבר על כוחות 
עשו ולבן, שלא יהיה להם אחיזה כלל בו ובדרכיו, 
ובכח הזה נתקיים ויותר יעקב מפני שהיה לבדו 

בלי שום תערובות. עכלה"ק.

כלפי מה הדברים אמורים:
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ב"ה

כבוד הרבנים הגאונים ראשי ומנהלי המפעל הנשגב "נטרונא", אשר שם לו 
למטרה להאיר את לבותיהם של ישראל באור בהיר ונערב.

אחדשה"ט כראוי.

לאשר לא הכרתי ברכתי, ובכן, זה זמן זמנים טובא, אשר שמעכם הטוב הגיעה אלינו 
מהתם להכא, וגם ראינו ושמענו על פעולותיכם הנשגבים החובקות זרועות עולם בענין פרסום 

ההשקפה הטהורה לכלל אחב"י הנאמנים לדבר ה'.

"אפס  יקבנו  ובשמו  וגאולה,  גלות  עניני  כל  גדול על  לאור אוצר  וזה עתה שמענו אשר הוצאתם 
בלתך גואלינו", אשר בו אספתם וקיבצתם אל פונדק אחד את דבריהם של גדולי הפוסקים הראשונים, 
דבור  דבר  בנבואות,  שנאמרו  הישועות  קץ  בעניני  נבג"מ,  הדורות  מצוקי  הדורות שלאחריהם  וגדולי 
על אופניו מסודר כפי פרקיו ומאמריו, בכדי שיתענגו בו הלומדים והמעיינים וכל הרוצה לידע עיקרי 

ויתחזק בשטף גלי המים הזידונים, וכל הרואה אומר ברקאי. הדברים האלו ימצאם 

כוזבות  ודעות  במחשבות  ארה"ק  בני  אותנו  יום  מדי  הפוקדים  הנסיונות  גודל  את  לתאר  ומיותר 
מהאי  רח"ל  הצלה,  כפעולות  הציונים  של  הנוראות  הפעולות  את  המחשיבים  של  בחוצות,  הנושבות 

וז"ל: זי"ע בויואל משה ח"א סי' קי"א  דעתא. ונעתיק בזה לשון מרן הגה"ק מסאטמאר 

הצרות  כל  את  ובמעשיהם  בעוונותיהם  גורמים  שהציונים  מובן,  והנמשל 
חושבם  האמת  לידע  לב  נותנים  שאינם  ואותן  למצילים,  נעשו  ושוב  והתלאות, 
למצילים. והעיקר שהס"מ מסמא עיני העולם בזה, כי עי"ז נתפסו למינות וכפירה 
הנסיון  וזהו  וכו'.  חורבנות,  אלא  שאינם  מעשיהם  פרטי  בכל  לברר  ואפשר  ר"ל. 

יותר מכל הנסיונות שעברו עלינו. האחרון שקשה 

ולא  ייתי  יוחנן  רבי  אמר  כ"כ  פנים  הסתרת  בגודל  האלה  משיח  חבלי  ועל 
אחמיניה, כשל כח הסבל וצריכין לרחמי שמים להתחזק באמונה אמיתית בהשי"ת 

ונפש בדורות שלפנינו, עכ"ל. ובעבדיו שעבדו אותו בכל לב  ובתורתו הקדושה 

ובודאי שזה עיקר הקידוש שם שמים ללמד את בני ישראל את הדברים האלו, וכפי שכותב מרן 
ולפקוח  ויוא"מ שבאם יעלה בידו להוציא מהמבוכה הרעה  ז"ל בהקדמת ספרו הק'  הרה"ק מסאטמאר 
מישראל  אחד  על  אפי'  כי  נוראים,  הדברים  הלא  כדאי.  הכל  אזי  מישראל,  אחד  אפי'  של  עיניו  את 
ומה נענה אנן  ואמונות טפילות כל מלחמתו הנוראה בציונות היתה כדאי,  זרות  להוציא מלבו דעות 

אבתרי'ה.

ארץ  תושבי  גם  שיוכלו  להשתדל  ונא  נא  מאתכם,  בבקשתי  בזה  הננו  ע"כ 
ישראל הנאנקים תחת שלטון הכופר וגזירותיו מדי יום ביומו ומידי שעה בשעה, 
על  אותם  ולידע  בארץ'  התלויות  ה'הלכות  כל  ובלימוד  אומן,  באמונת  להתחזק 
שאינו  למי  לשערם  ואין  לתארם  ואין  הם,  ומרים  קשים  הנסיונות  כי  בורים, 
ע"כ אקוה מאד שתשמעו  על בשרו,  זה  כל  ואינו חש את  במחוזותינו  מתגורר 
תושבי  אלפי  רבבות  לב  משאלות  את  למלאות  ביותר  ותשתדלו  אלה  לדברי 

ארה"ק.

ויה"ר אשר בזכות נטרונא נראה בישועת ה' כהרף עין, יתגדל ויתקדש שמיה רבא, אמן.

הכו"ח בברכה ובתקווה להיענות

הרב מ. א.
פה בני ברק יצ"ו

)השם המלא שמור במערכת(

 מכתב שהונח השבוע על שולחנינו בהנהלת מפעל נטרונא, שהתקבל על הבי דואר מאחד מחשובי הת"ח בא"י, בו יבטא
 את צמאונו לשתות מבאר מים ה"ה הספר היקר "אפס בלתך גואלינו" שזה עתה יצא לאור על ידינו, ובקשתו ניכרת

לאדפוסי אידרא בא"י, בכדי שעם ישראל החרדים אל דברו יוכלו גם שם להתבשם מטובו והדרו.

מדו� נגר�
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